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ברוך בר דיך לל גרפניה

ב .אסודר פורמלי סל אחוד *ם "בבני-צירן"

ותנרפתגו

הדרום-אפריקה.
הפותה:

מחיר יפה

הפותח:

אלי נוי

ג .וורקטסופ ,ממקסיקו.
ד .לפתידה סל קבי'

הדסה-גזר.

וב מפעל התנועח ההולנדית.

נא אסר הטתתפותך.
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ברור

אהוד "בני-ציון" עם התנועה בדרוט-אפריקה"

אחוד-הבונים מברך על האחוד עם "בני-ציון " בדרום-אפריקה.

התנרעה רואה בקב .יזרעחל ,צרעה ,מעין-ברוך-מסקי התנועה.
קב.

הסוללים יוכר כמשק אסר בו

בדרום-טפריקה.

נמצא גרעין של התנועה

החברים הדרום-אפריק"יים בקב .הסוללים ,יהיו קשסורים
לתנועה בדרוט-אפריקה ויקבלו על עצמם חובות וזכויות של

חברי המזכירות העולמית.
נציג הקבוצה הדרונ-אפריקאית בקב .הסוללים יהיה חבר
בועדת היעוץ הדרום-אפריקאית.

הצלות בדבר קב'

הדסה-גזר:

קבות ההסבר סהוטמפ על ההתפתחויות בקב .גזר ועל פעולת
"בע
המצב ,מציעקה ועדת היעוץ לאזור הצרפתי ,למעז"פירות
תנועתנו לשפור
העולמית לקבל את ההחלטות

הבאות.

החלטות אלה תהיינה קו

מנחה

למדיניות כוח-אדם הקטשורה לבעית משק הדסה-גזר.
A dE

החלטה סופית על חלקו של אחוד הבוגים בשקוט המסק

תתקבל תוך ששה חודשים ,כאשר יתבררו לנו:
מצב גזר בתום שנה של שהות חברינו מן האזור הצרפתי
א.
אסר יהוו

את הכוח-הנושח היהיד של המשק.

אלי בכוח-אדם מן האזור הצרפתי לחור הסינויים
המצב הרי
החלים בו עם ההגירה ההמונית מאלגיריה ואדום.
חניתה לאהר תקופת התערותם וקליטתם של הגרעינים
מצב
הפחרוניט.
ההחלטה תהיה צמודה לסיכוט כולל של ועדת כוח-אדם של
.8
האחוד על ההתחיבויות טהטלנו על עצמנו ושהאחוד הטיל עלינו.
תינו בכוח-אדם מצומצמים למדי ורק תאום תכליתי ימנע קבלת
מקורו
החלטות דמונסטרטיביות שאינן מעטיות.
דרוט "*היה ,לערוך סקר וסיכום מפורש,
את המסימות אותן נהיה מסוגלים לבצע,
.5

קב

הביתה

ממטסיכה

רק לאחר מכן

להיות המפעל התנועתי

הצפפתי למרות השסינויים המוצעים.
הדיון הכולל על כוח-אדם ועל קב.

דיון על כך

נוכל לקבוע

בפועל של

האזור

יתקיים יחד עם

גזר.
פציעה הועדה

:

על מנת לחזק את ידיהם של חברינו בגזר,
.4
להעביר את הגרעין הנמצא כעת ביפעת ,להדסה-גזר לתקופת
הכשרה נוספת .לבצוע פעולה זו ? VITמאמץ שכנוע בלתי רגיל
בהבצול מוטל על המדכפירות,

לחפנות לגזר את הגרעין הנמצ %בהכשרה בטרטורט (צרעת)
להמסיך לסתף את חברי אחוד הבונים בפלוגה המקובצת.
אין לקיים כל דיון על עתיד הגרעינים מן האזור הצרפתי
עד לברור הסופי על התחייבויותינו כלפי הדסה-גזר".
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הצעות להחלטה לל הוורקטסוט 23p>0pdo
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לאור התבאים האובי
קטיביים ,סל מקסיקו וצרכי התנועה ¿00
מחליטה המזכירות
ה
ע
ו
ל
מ
י
ת
,
ע
ל
 quesקיומה סל פפגרתה הו"רקסן
מארץ הנ"ל.
המזכירות העו
למית ,תצסה למען ממוש הצעה זו לקראת סוף

שנת

,8691

תמס
ר אינפורמציה סוטפת לחברי המדכירות העולמית,

השתלבותט טל חברי

הוורקסופ הרחסון,

על

בפעולות התנועה.

